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ZO ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V ABRAHÁME DŇA 16.9.2010 

 

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta 

obce Marian Vrbovský. Oznámil počet 

prítomných poslancov a vyhlásil, ţe za-

sadnutie je uznášaniaschopné. Určil 

overovateľa zápisnice a zapisovateľa a 

predloţil program zasadnutia, ktorý pos-

lanci na návrh poslankyne Ing. Takáčo-

vej pozmenili tak, ţe ako druhý bod 

programu zaradili ţiadosť riaditeľky 

MŠ, ktorá bola na zasadnutí  prítomná.  

 2. Riaditeľka MŠ Mgr. Baňasová 

predloţila na OZ ţiadosť o moţnosť 
disponovať s finančnými prostriedkami 

určenými na beţné výdavky MŠ, kto-

rých pouţitie by bolo v kompetencii ria-

diteľky. K tejto ţiadosti boli nasledovné 

pripomienky: Riaditeľka MŠ pripome-

nula, ţe finančné poţiadavky na rodičov 

v MŠ sú dosť vysoké, z týchto príspev-

kov sa zabezpečujú i základné príspevky 

v MŠ, ktoré by sa však mali zabezpečo-

vať z rozpočtu obce, 

 – poslanec Peter Čambál podotkol, ţe 
nesúhlasí s navyšovaním uţ schváleného 

rozpočtu pre MŠ, ale s finančnými pro-

striedkami pre beţné potreby MŠ by 

mala disponovať riaditeľka MŠ. Mgr. A. 

Gécová navrhla riešiť financovanie 

drobných výdavkov preddavkom. Sta-

rosta upozornil prítomných na nevy-

hnutnosť dodrţiavania zákona o rozpoč-

tových pravidlách miestnej samosprávy 

a aj na niţšie príjmy obce z podielu na  

dani z príjmu FO, čo je príčinou aj zvý-

šeného šetrenia finančnými prostriedka-
mi obce. 

3. Kontrola plnenia uznesení z pred-

chádzajúceho zasadnutia OZ: 

1. schválený investičný úver na výstav-

bu kanalizácie sa začal čerpať, 

2. kúpa pozemku pre elektrické vedenie 

NN a VN a osvetlenie sa doteraz neus-

kutočnila, a to pre dôvody, ktoré kladie 

banka pre súčasného majiteľa pozemku. 

4. Informácie o činnosti OcÚ od 

26.6.2010 do 18.9.2010 sú pod bodom 

A. 

5. Interpelácie poslancov: 

 – Ing. Takáčová opätovne upozornila 

na prekáţky nachádzajúce sa pri ceste 

v Novej ulici, a to: veľké kamene. Na-

vrhla upozorniť obyvateľov, aby kame-

ne dali do bezpečnej vzdialenosti od 

cesty. 

6. Čerpanie rozpočtu za 2. štvrťrok 

2010. Starosta predloţil poslancom na 

schválenie čerpanie príjmovej a výdav-
kovej časti rozpočtu za 2. štvrťrok 2010. 

Vysvetlil podrobne jednotlivé poloţky  

 v rozpočte a na kladené otázky odpove-

dal.  

7. Rôzne 

 Starosta predloţil poslancom na pre-

rokovanie a schválenie určenie počtu 

poslancov v  nastávajúcom volebnom 

období a určení volebného obvodu. 

Podľa zák. č. 369/1990 je pre našu obec 

určených 7 – 9 poslancov. V súčasnom 

období je 7 poslancov, čo sa ukázalo 

ako dostatočný a vyhovujúci počet. Pos-

lanci po krátkej diskusii konštatovali, ţe 
trvajú na súčasnom počte poslancov aj 

v nastávajúcom volebnom období. Pos-

lanci určili jeden volebný obvod v našej 

obci.  

 Starosta predloţil poslancom na 

schválenie úväzok starostu na budúce 

volebné obdobie. 

 Úväzok starostu navrhol ponechať 

ako plný.  

 Starosta informoval poslancov 

o nedoplatkoch na daniach, poplatkoch 
a nájomnom obecných bytov. Konštato-

val, ţe nájomca Nováková Zuzana má 

veľký nedoplatok na nájomnom. Pos-

lanci sa vyjadrili, ţe odporúčajú dať ná-

jomníčke výpoveď z dôvodu neplatenia 

nájomného.  

 Starosta informoval poslancov, ţe bo-

la zahájená rekonštrukcia Základnej 

školy Michala Tareka. Práce budú vy-

konávané podľa stavebného povolenia, 

ktoré je orientované na zníţenie tepel-
ných strát na ZŠ. Rekonštrukcia strechy 

starej budovy ZŠ nie je projektom rieše-

ná. Navrhol, aby sa na streche školy ob-

novil náter. Predloţil poslancom 3 po-

nuky, z ktorých najniţšiu dal Vladimír 

Mrva. Poslanci súhlasili s touto ponu-

kou.  

 Starosta informoval poslancov, ţe 

oplotenie zberného dvora je nedostatoč-

né a schátralé, je potrebné postupne 

oplotenie rekonštruovať a to z prednej 
časti výmenou súčasného oplotenia a od 

zadnej časti dvora bariérovým plotom. 

Ďalej informoval poslancov, ţe aj oplo-

tenie zdravotného strediska z pravej 

strany je nevyhovujúce, pretoţe nie je 

umoţnený prístup k budove. 

Ţiadosti 

 Starosta informoval poslancov, ţe 

OFK ţiada prenájom kultúrneho domu 

na hodovú diskotéku a zaplatenie SBS 

sluţby počas diskotéky vo výške 100 

Eur.  

 Starosta informoval, ţe organizácia 

SWAL ţiada o prenájom KD na hodovú 

diskotéku a zaplatenie SBS sluţby počas 

diskotéky vo výške 100 Eur.  

 Ţiadosť o rozšírenie prevádzkových 

hodín kaderníctva.  

Ďalšie informácie: 

 Starosta informoval poslancov, ţe in-

formačná tabuľa pri lekárni sa dlhodobo 

nevyuţíva, a preto navrhuje, aby sa táto 

tabuľa umiestnila pri zastávke SAD pri 

kostole, kde by sa dlhodobo umiestnili 

základné informácie o obci. 

 Starosta informoval poslancov o po-

trebe riešiť farebné určenie fasády na ZŠ 

MT. Poslanci konštatovali, ţe je potreb-

né túto úlohu zadať odborníkovi P. 

Čambálovi zo Zavara. 

 Ďalej informoval poslancov o súdnom 

spore medzi Pozemkovým úradom a ob-

cou Abrahám o pozemky.  

  

Uznesenie zo zasadnutia OZ 

v Abraháme, ktoré sa konalo 

16.9.2010 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-

mie informácie o činnosti OcÚ od 

20.6.2010 do 18.9.2010  

 

21.6. – prebehlo rokovanie s námest-

níkom fimy Tavos p. Kubienom vo veci 
odovzdania práv stavebníka kanalizácie 

po obci. 

22.6. – na čerpacej stanici vody bol vy-

menený hlavný vodomer, spätná klapka 

a filter. 

24.6. – sa uskutočnilo rokovanie vo veci 

výberového konania na stavbu rekon-

štrukcia centra obce. 

25.6. – obec navštívila čestná občianka 

Abrahámu Eva Fono Galandová . Pri 

tejto príleţitosti sa uskutočnilo stretnutie 
v kultúrnom dome. 

28.6. – bola ukončená dohoda o vykona-

ní práce so šoférom obecného autobusu 

D. Kollárom. 

29.6. – uskutočnilo sa stretnutie organi-

zátorov obecného dňa, na ktorom sa zú-

častnili: A. Klementová, Z. Hričová, M. 

Vrbovský, J. Takáčová, A. Gécová. 

3.7. – sa uskutočnil 3. abrahámsky kul-

túrny deň.  

6.7. – sa uskutočnilo stretnutie 

s advokátom Šulanom vo veci sporu 
o pozemok pod bytovkou. 

12.7. – sa uskutočnila oprava vodovod-

nej siete v šachte pri múzeu. 

14.7. – sa uskutočnilo tradičné stretnutie 

jubilantov na OcÚ. Na stretnutí sa zú-

častnili: V. Grosman, A. Štefunková, H.  


